
 

 

 

Materiál na rokovanie       Materiál č.:     /2017/20 

20. zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testület  

20. ülésének beterjesztett anyaga 

a VII. választási időszakban 

 

Návrh na schválenie spolufinancovania predloženej žiadosti o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku ( ďalej len „ NFP“ ) v rámci Integrovaného regionálneho operačného 

(ďalej len „IROP“) s názvom „Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových 

učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách“. 

 

Javaslat az Integrált Regionális Operatív Program keretében benyújtott pályázati kérelemre 

vonatkozó társfinanszírozás jóváhagyásához, melynek címe: „A nyelvi oktatást támogató 

szaktantermek, iskolai könyvtárak és a szaktantermek műszaki berendezéseinek és 

felszereltségének javítása az alapiskolákban“. 

 

Predkladá :   JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti:     

 

Preveril:       Ing. Júlia Bubniaková, prednostka mestského úradu 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedá:  JUDr. Andrea Klabuzai, PhD., vedúca útvaru primátora 

Felelős: 

 

Návrh na uznesenie: 

Határozati javaslat: 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní predmetu návrhu: 

 

A/Berie na vedomie 

Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu Budovanie a 

zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských 

knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných 

školách pre Základnú školu Smetanov háj 286/9 Dunajská Streda 

v rámci operačného programu: Integrovaný regionálny operačný 

program, prioritná os: 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším 

verejným službám, špecifický cieľ: 2.2.2 Zlepšenie kľúčových 

kompetencií žiakov základných škôl, realizovaného v rámci výzvy 

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, 



školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných 

školách, kód výzvy: IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2, ktorého ciele sú 

v súlade s platným územným plánom mesta Dunajská Streda a 

platným programom rozvoja mesta Dunajská Streda 

B/Schvaľuje 

Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu Budovanie a 

zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských 

knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách 

pre Základnú školu Smetanov háj 286/9 Dunajská Streda v rámci 

operačného programu: Integrovaný regionálny operačný program, 

prioritná os: 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným 

službám, špecifický cieľ: 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií 

žiakov základných škôl, realizovaného v rámci výzvy Budovanie a 

zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských 

knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, 

kód výzvy: IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2, ktorého ciele sú v súlade 

s platným územným plánom mesta Dunajská Streda a platným 

programom rozvoja mesta Dunajská Streda 

C/Schvaľuje 

Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci 

D/Schvaľuje 

Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 

realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených 

výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci v sume 5 320,72 € (5 % z celkových 

oprávnených nákladov predloženého projektu ) 

E/Schvaľuje 

Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov 

z rozpočtu mesta  

F/Splnomocňuje primátora mesta v súvislosti so zabezpečením 

úloh vyplývajúcich z tohto návrhu uznesenia vykonať zmeny v 

rozpočte mesta na rok 2017 v prípade potreby aj nad rozsah 

kompetencie primátora mesta uvedenej v Rozpočtových pravidlách 

mesta Dunajská Streda zo dňa 29.6.2016. 

 

 

 

 

Jún 2017 

2017. június 



Dôvodová správa 

Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  

Program: Integrovaný regionálny operačný program   

Názov projektu: „Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, 

školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách“ 

Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť primerané podmienky pre rozvoj kľúčových kompetencií 

žiakom Základnej školy Smetanov háj v Dunajskej v súlade s požiadavkami ich budúcej 

profesijnej orientácie a potrebami trhu práce, posilnenie ich sociálnych a odborných kompetencií, 

ktorých zvládnutie im umožňuje úspešnú integráciu do spoločnosti z hľadiska sociálnych 

a pracovných väzieb, zlepšenie výsledkov žiakov v medzinárodnom, ako aj národnom meraní 

dosiahnutých vedomostí a ich úspešnosti na trhu práce. 

Cieľ projektu sa naplní prostredníctvom vybudovania odborných učební (jazykovej, biologicko-

chemickej, fyzikálnej, polytechnickej a IKT učebne), ich materiálno-technického vybavenia 

vrátene prvkov inklúzie, zmodernizovania školskej knižnice, s cieľom zlepšenia výsledkov 

žiakov v medzinárodnom, ako aj národnom meraní dosiahnutých vedomostí a ich úspešnosti na 

trhu práce. 

Hlavné aktivity projektu sú v súlade s oprávnenými aktivitami IROP, a to: 

- vybudovanie odborných učební, každá s kapacitou 16 žiakov, 

- vybavenie učební účelovým nábytkom, učebnými pomôckami, multimediálnymi pomôckami 

vrátane IKT vybavenia, 

- zabezpečenie doplnenia edukačných materiálov o špeciálne učebnice, špeciálne vyučovacie a 

kompenzačné pomôcky nevyhnutné pre zavádzanie prvkov inkluzívneho vzdelávania 

a integrácie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 

- zmodernizovanie školskej knižnice, ktorá bude zodpovedať súčasným moderným 

štandardom, 

- stavebno-technickými úpravami učební zabezpečiť bezbariérový prístup. 

Špecifikácia výdavkov 

1. Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne 

2. Budovanie a zlepšenie technického vybavenia biologicko-chemickej učebne 

3. Budovanie a zlepšenie technického vybavenia učebne fyziky 

4. Budovanie a zlepšenie technického vybavenia  polytechnickej učebne 

5. Budovanie a zlepšenie technického vybavenia  IKT učebne 

6. Budovanie a zlepšenie technického vybavenia školskej knižnice 

7. Stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania učební 

Celkové oprávnené náklady projektu predstavujú 106 414,48 Euro, z ktorých 5% (5 320,72 

Eur) bude financovať žiadateľ projektu.  

Mestská rada Dunajská Streda prerokovala predmetný návrh na svojom zasadnutí dňa 27.06.2017 

a odporúča ho schváliť. 

 


